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Ervaring

Mijn naam is Ronald Appeldoorn, ik ben
39 jaar oud (4 juni 1978), getrouwd en heb
de Nederlandse nationaliteit. Ik ben een
zeer ervaren designer en multidisciplinaire
duizendpoot.

NoSuch Company

Ik ben sinds 2011 als designer werkzaam
voor Nosuch Company uit Rotterdam.
Van 2011 tot 2016 was ik via NoSuch op
locatie werkzaam als designer bij Royal
Dutch Shell. Sinds eind 2016 ben ik als
dedicated designer uitgezonden naar
T-Mobile Nederland met de missie hun
interne studio te helpen professionaliseren
en het werk naar een hoger niveau te tillen.
Hier komt mijn multidisciplinaire karakter
goed van pas, omdat bij T-Mobile veel
projecten om meerdere disciplines vragen.
Ik ben enorm leergierig en ben dan ook
redelijk breed ontwikkeld qua software/
technieken.
Ik kan mij uitstekend inpassen in een team
en omgaan met nieuwe processen. Ik ben
sociaal en makkelijk in de omgang. Als het
nodig is neem ik graag de leiding, maar
ik kan ook uitstekend samenwerken. Ik
steek mijn professionele mening niet onder
stoelen of banken, maar altijd op een
opbouwende manier.
Meer over mij weten of benieuwd naar
mijn portfolio? Bekijk mijn website of
mijn social kanalen of bel me voor een
persoonlijke toelichting op mijn CV.

LinkedIn

ronald.appeldoorn@gmail.com
Gaardedreef 58

		 2723 AJ Zoetermeer

VORMGEVER

Over mij

06 4344 07 35

Website / portfolio
ronald-appeldoorn.nl

Senior Designer | 2011 - heden

NoSuch Company biedt haar klanten een on-site propositie, de mogelijkheid om op flexibele wijze een team dedicated designers bij de klant intern te plaatsen. Via deze constructie heb ik 6 jaar gewerkt voor Royal Dutch Shell op het hoofdkantoor in Den Haag.
Ik hield mij hier o.a. bezig met design werk, presentaties, digital en interactive communicatie
en de bewaking en implementatie van de Visual Identity van Shell. Eind 2016 heeft NoSuch
mij gevraagd naar T-Mobile te gaan, om de interne studio van T-Mobile naar een hoger
niveau te brengen. De studio heeft in twee jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. De
diversiteit van de opdrachten, zowel interne als externe communicatie, is enorm verhoogd.
Klanten weten ons te vinden en zien duidelijk onze meerwaarde en kwaliteit in het geleverde werk/concepten.

Eigensmoel Designer | 2003 - 2011
Eigensmoel was een bureau met vijf medewerkers. De werkzaamheden waren divers,
van corporate identity tot verpakkingsontwerp. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor
het webdesign gedeelte binnen EigenSmoel. Ik heb hier veel geleerd op het gebied van
typografie, branding en identity, verpakkingsontwerp en webdesign. Verder heb ik ook
veel fotobegeleiding en styling gedaan.

Berg-Kleijn Communicatie Designer | 2001 - 2003
Berg Kleijn Communicatie was hét Haagse antwoord op de Amsterdamse reclamewereld.
De studio bestond uit drie vormgevers, een copywriter en twee artdirectors. Het bedrijf
zelf omvatte circa 35 mensen. Ik heb zoveel mogelijk meegedraaid met en geleerd van
de artdirectors en de copywriter over het creatieve proces. Ik heb deze leerzame jaren
als enorme groei ervaren, zowel op creatief vlak als op het gebied van communicatie.

Drukkerij Jorna DTP-er - Designer | 2000 - 2001
Bij drukkerij Jorna was ik medeverantwoordelijk voor het opzetten van de design-studio.
Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de macro-montage, het ontwikkelen van film en
offset platen en de kwaliteitscontrole van drukwerk. Ik heb hier veel kennis op gedaan
over de kwaliteitsbeheersing van het drukproces en heldere klantgerichte communicatie.

http://tiny.cc/3yfdqy

ACE reclame-advies bureau DTPer - Designer | 1999 - 2000

Facebook

Mijn eerste baan, een klein reclamebureau/art-galerie met drie medewerkers. Omdat het
bedrijf zo klein was lag er veel nadruk op klantcontact, kwaliteitscontrole en zelfstandigheid.

www.facebook.com/ronald.appeldoorn

Twitter

https://twitter.com/Ronald9922

Website / portfolio
ronald-appeldoorn.nl

Referenties

Opleiding & Cursussen

Ik heb de volgende collega’s gevraagd
of zij als referentie willen optreden.
Zij staan je graag te woord.

1995 - 1999

Technisch Creatief
Grafisch Lyceum Rotterdam

2014

Cursus interactive pdf
Opatel Opleidingsinstituut

2015

Cursus interactive online magazines
H5Mag publishing

Marcel Vrugtman

Manager Creative Studio T-Mobile
Marcel is mijn huidige manager
bij T-Mobile.
Mobiel +31 (0)6 46 32 1930
Email m.vrugtman@gmail.com

Bazz van der Hulst

Owner/Designer MadeByBazz
Bazz is een designer waarmee ik
samenwerkte bij Eigensmoel.

Persoonlijke skills
Creatief
Teamplayer
Leiderschap

Mobiel +31 (0)6 24 23 0120
Email info@madebybazz.nl

Stressbestendigheid

Anne van Asseldonk

Presenteren

Studio Manager NoSuch Shell-team /
Project Manager NoSuch

Punctueel/accuraat

Sociaal

Anne was mijn studio manager en
direct leidinggevende bij Shell.
Email

AnnevanAsseldonk@gmail.com

Professionele skills
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Acrobat Pro
Adobe After Effects
Adobe Premiere
HTML / CSS

